Mestská rada v Snine na svojom desiatom zasadnutí dňa 24. 02. 2016 prijala tieto uznesenia:
35/2016
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine
a) schváliť tieto materiály:
1. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
2. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 18. 02. 2016
3. VZN mesta Snina o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
4. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2016
5. Odstránenie bytového domu súp. č. 1606 na Ul. Palárikovej v Snine
6. Zmena uznesenia č. 451/2013 zo dňa 09. 07. 2013 – Investičný zámer Futbalové ihrisko
s umelým povrchom - Snina
7. Futbalové ihrisko s umelým povrchom - Snina - záväzné stanovisko
8. Odmena hlavnému kontrolórovi pri príležitosti životného jubilea
9. Správa o optimalizácii a úspore finančných prostriedkov po vyradení ZŠ na Ul. 1. mája 12,
Snina a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení
10. Predloženie žiadosti Mesta Snina o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Kukučínova – Snina“
11. Cenník biokúpaliska na LTS 2016
12. Prevádzková doba kúpaliska na LTS 2016
13. Zrušenie uznesenia MsZ v Snine č. 782/2010 zo dňa 24. 06. 2010 – Zásady postupu
vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Snina
14. Zmena uznesenia MsZ v Snine č. 11/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Zriadenie komisií
mestského zastupiteľstva a voľba ich predsedov, podpredsedov a členov
15. Schválenie Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi Mestským kultúrnym a osvetovým
strediskom Snina a Arborétom a Ústavom fyziografie v Bolestraszyciach, Poľsko
16. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku – Avia Furgon
17. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – pozemok pri starej
lekárni parc. č. 142/62
18. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – pozemky vo vlastníctve
mesta na Komenského, prevod pozemkov parc. č. CKN 1121/479 a CKN 1121/480
19. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaž na predaj nehnuteľností – stavba 1406 a zastavaný
pozemok vo vlastníctve mesta na Pčolinskej ulici (T-18)
20. Žiadosť o zníženie sadzby za prenájom nebytových priestorov – Andrejčík Samuel, Snina
21. Žiadosť o zníženie odplaty za zriadenie vecného bremena – Mária Šoltísová a spol.
22. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – pozemkov
parc. č. CKN 4264/44 a CKN 4264/45
23. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – pozemku
parc. č. CKN 2238/4, k. ú. Snina
24. Zmluvný prevod nehnuteľnosti priamym predajom – odpredaj pozemku parc. č. CKN
2588/31, k. ú. Snina – Pavol Petruňak
25. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 2224/23 a CKN 2224/32
z dôvodu osobitného zreteľa – COOP Jednota Vranov nad Topľou, s. d.
26. Zmena uznesenia MsZ č. 413/2013 – zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN
5066/351 z dôvodu osobitného zreteľa – Michal Tarabčák
27. Zmena uznesenia MsZ č. 152/2015 – zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj časti parc. č. CKN 3958/1, k. ú. Snina – Autotext,
s. r. o. Snina a prenájom nehnuteľnosti pozemku parc. č. 3958/887 z dôvodu osobitného
zreteľa – Autotex, s. r. o., Snina
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28. Správa o plnení „Miestneho rozvojového a akčného plánu mesta Snina na roky 2005 –
2014“ za rok 2015
29. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2015
30. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II
31. Správa o činnosti ZpS – DPS za rok 2015
b) stiahnuť z rokovania MsZ dňa 25. 02. 2016 tento materiál:
1. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností – stavba s. č. 1406 postavená
na pozemku parc. č. KN – C 7257/6 a pozemok parc. č. 7527/6 v k. ú. Snina
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tento materiál:
1. Zrušenie uznesenia MsZ v Snine č. 10/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Zriadenie mestskej rady
a voľba jej členov
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --36/2016
Mestská rada v Snine
o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Súkromnej materskej školy
Vihorlatská o prehodnotenie nájomného za prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 3 členovia rady
proti: --zdržali sa: JUDr. Ladislav Alušík, Peter Vološin – 2 členovia rady
37/2016
Mestská rada v Snine
o d p o r ú č a primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu na
prenájom jednoizbového mestského nájomného bytu na Ul. 1. mája, súpisné číslo 4028, byt č. 9, pre
nájomcu: Mária Lieskovská, trvale bytom Snina, na dobu určitú - od 01. 03. 2016 do 28. 02. 2019.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: --38/2016
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta Snina uzatvoriť nájomnú zmluvu na
uvoľnený mestský nájomný byt č. 64 v bytovom dome na Ul. Palárikovej 1603, Snina, postavený na
pozemku parc. č. CKN 7522/3, k. ú. Snina, o výmere 676 m2, zapísaný na LV č. 7817, k. ú Snina,
pre: Milan Joni, trvale bytom Snina a manželku Máriu Joniovú, rodenú Tokárovú, trvale bytom
Snina, na dobu určitú - 6 mesiacov s možnosťou opakovaného predĺženia o ďalších 6 mesiacov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin –
5 členov rady
proti: --zdržal sa: ---

2

